
Program 165. zasedání Rady městské části Praha-Suchdol

11. května 2022

165.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — informační systém. Předkládá: MgA. J. Navrátilová,

ref. výstavby.

165.2 Rozšíření cyklohřiště. Předkládá: lng. Vik, místostarosta.

165.3 Byt č. 12, v BD č.p. 941, ul. Kamýcká. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH.

165.4 Vyúčtování služeb v BD Stehlíkova - dohoda o narovnání s TESPO RAC spol.s r.o. Pokračování

bodu 162.3, 163.11. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

165.5 Smlouva o budouci smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku 2296/2, k.ú. Suchdol ve

prospěch CETIN, přeložka, stavba hasičská zbrojnice. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

165.6 Časový vplán programu zlepšování kvality ovzduší v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: lng. M.

Doubková, ref. ZP.

165.7 Oprava komunikace Vysokoškolská vúseku mezi Výhledským nám. a ul. KStávebninám.

Předkládá: lng. C. Mudruňka, referent realizace investic.

165.8 Oprava kanalizačních šachet vul. Lysolajská. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, referent realizace

investic.

165.9 Rozšíření komunikace U Nového Suchdola. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent realizace investic.

165.10 Finanční dar spolku Linka bezpečí, z.s. Předkládá: lng. V. Štěpánková, místostarostka.

165.11 Koncepce rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie hl. m. Prahy a Krajského ředitelství

hl. m. Prahy. Předkládá: starosta.

165.12 Novela nařízení hl.m. Prahy - pražské stavební předpisy. Předkládá: starosta.

165.13 Návrh nařízení hl. m. Prahy o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro

zařizovací obvod tvořený územím hlavního města Prahy. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP.

165.14 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se

vymezují úseky místních komunikací, které lze užít jako zóny placeného stání. Předkládá: lng. M.

Doubková, ref. ŽP.

165.15 Ekumenická bohoslužba za krajinu 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

165.16 Dětský den s hasiči - uzavírka náměstí. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP.

165.17 Poděkování organizátorům Suchdolských čarodějnic 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí

KCP.

165.18 Nákup pomůcek pro JSDH. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí OHSOM.

165.19 Smlouva na projektovou dokumentaci stavby CS Brandejsův statek — dodatek 2. Předkládá:

lng. Vik, místostarosta.

165.20 RO — navýšení rozpočtu roku 2022 o investiční dotaci ve výši 100 tis. Kč na akci „Rekonstrukce

zázemí knihovny“. Předkládá: J. Štůla ved. EO.

165.21 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o neinvestiční dotaci ve výši 287,5 tis. Kč na provoz JSDH.

Předkládá: J. Štůla ved. EO.

165.22 Výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce zázemí knihovny“. Předkládá: MgA. J. Navrátilová, ref.

výstavby.

165.23 Žádost o povolení umístění prodejního stánku rychlého občerstvení na poz. 1627/6, k.ú.

Suchdol. Předkládá: starosta.

165.24 Dopravní obslužnost Výhled - dopis občanky. Předkládá: starosta.

165.25 Pomoc obyvatelům Ukrajiny - navýšení příspěvku ZS M. Alše na úhradu obědů. Předkláád:

starosta.



ZÁPIS zE 165. ZASEDÁNÍ

RADY MC PRAHA-SUCHDOL

DNE 11. KVĚTNA 2022

Přítomni: Ing. Petr Hejl - starosta

Ing. Věra Štěpánková- místostarostka

Ing. Václav Vik - místostarosta

lng. Gabriela Lněničková - radní

lng. Andrea Hrobská Mináriková - radní

Ověřovatelé: lng. Štěpánková, lng. Vik

Zapisovatel: lng. Krulíková, tajemnice

Zasedání bylo zahájeno v 16.20 hod.

165.1 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava — informační systém. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada požaduje doplnit a upravit tzv manuál hřbitova pro

budoucí uživatele zejména následujícím způsobem: navrhnout a oddělit v textu závazně podmínky

pro různé typy hrobových míst, stanovit doporučeně podmínky, upřesnit typy hrobových míst pro

jednotlivé sekce, vymezit sekce dočasně blokované pro pohřbívání (rezerva pro změnu typu

hrobových míst dle budoucích požadavků, doplnit urnový hrob „zatravněný“, stanovit podmínky

pohřbívání v jednotlivých typech hrobů (např. možnost kombinace jednohrobu s urnou), stanovit

náklady na pořízení jednotlivých typů hrobů a míst v kolumbáriu v aktuálních cenách. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

165.2 Rozšíření cyklohřiště. Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na

vědomí:

- rozšíření cyklohřiště na pozemek parc. č. 2280/9 v rozsahu 2732 m2, které bylo uživateli cyklohřiště

předjednáno s vlastníkem pozemku panem H-Tato plocha zahrnuje plochu pro vlastní terénní

úpravy a související přístupové a manipulační plochy.

- rozdělení cyklohřiště na plochu pro běžné užívání a plochu tzv Dirty Jump vyhrazenou pro zkušené

jezdce,

Rada po úpravách souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s vlastniky pozemku (A-H- bytem

na část pozemku parc. č.

2280/9 o ploše 2732 m2 za následujících podmínek:

- nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců,

- výše nájemného 7,50 Kč/m2/rok, tj. 20 490 Kč ročně,

- pronajatá plocha zahrnuje prostor pro provozování cyklohřiště, přístup a manipulační plochy

Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy a po nabytí účinnosti smlouvy ukládá úřadu uhradit

nájemné nejpozději do 30. 6. 2022. Rada dále podmiňuje rozšíření plochy a navážení zeminy na nově

zemní valy a skoky předchozím souhlasem rady a ukládá informovat uživatele hřiště. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

165.3 Byt č. 12, v BD č.p. 941, ul. Kamýcká. Předkládá: H. Felgrová, ref. BH. Usnesení rady:

Rada s ohledem na současnou situaci s ubytováním uprchlíků z Ukrajiny požaduje dočasné vyčlenit

byt č. 12 pro ubytování zejména rodin ukrajinských učitelek a asistentek působících v základní škole.

Základní podmínky pro užívání bytu: ubytování pouze po dobu pedagogické činnosti v ZS, vyklizení

bytu do 2 měsíců po skončení pedagogické činnosti, přidělení na základě doporučení vedení ZS;

náklady hradí MČ s tim, že uživatel bytu bez dlouhodobého pracovního poměru přispívá na služby

částkou 3 000 Kč měsíčně. Rada na základě doporučení ředitelky základní školy souhlasí s

užíváním bytu od 13.5.2022 paní V-M- nar. _, a jejími 4 dětmi. Rada ukládá

úřadu neprodleně připravit předávací protokol k bytu s uvedením podmínek pro užívání bytu. Rada

ukládá úřadu prověřit možnost získání příspěvku na ubytování od HMP případně státu. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

165.4 Vyúčtování služeb v BD Stehlíkova - dohoda o narovnání s TESPO RAC spol.s r.o.

Pokračování bodu 162.3, 163.11. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Rada odkládá na

příště.

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



165.5 Smlouva o budouci smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku 2296/2, k.ú. Suchdol ve

prospěch CETIN, přeložka, stavba hasičská zbrojnice. Předkládá: lng. M. Kosař, vedoucí

OHSOM. Usnesení rady: Ráda schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti -

věcného břemene ve prospěch společnosti CETIN a.s., se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň,

190 00 Praha 9, IČO: 04084063. Věcné břemeno se zřizuje na pozemku par. č. 2296/2, k.ú.

Suchdol, který je zapsán na LV č.1., (pozemek přilehlý k ulici Kamýcká) a zřizuje se na dobu

neurčitou, za jednorázovou odměnu ve výši 10.000 Kč za první metr a 350 Kč za každý další

započatý brn + příslušná sazba DPH. Rada ukládá uplatňovat při zřizování věcných břemen novou

smlouvu. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.6 Časový plán programu zlepšování kvality ovzduší v MČ Praha-Suchdol. Předkládá: Ing.

M. Doubková, ref. ZP. Rada odkládá na příště.

165.7 Oprava komunikace Vysokoškolská v úseku mezi Výhledským nám. a ul. K Stavebninám.

Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, referent realizace investic. Usnesení rady: Rada po provedeném

průzkumu dodavatelů souhlasí s nabídkou společnosti Bitunova spol. s r.o., IČ: 49433601, na opravu

ulice Vysokoškolská v úseku mezi Výhledským náměstím a ul. K Stavebninám v rozsahu zametení

štěrku a prachu, vyspravení výmolů štěrkem a dvouvrstvý nátěr ze silniční emulze; celková

předpokládaná cena 160.000 Kč + DPH, práce budou fakturovány dle skutečného rozsahu prací. Rada

ukládá úřadu opravu objednat a pověřuje starostu podpisem objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.8 Oprava kanalizačních šachet v ul. Lysolajská. Předkládá: lng. Č. Mudruňka, referent

realizace investic. Usnesení rady: Ráda souhlasí s nabídkou společnosti Subterra, a.s. IC:

45309612, zhotovitele navazující stoky B v ul. Kamýcká, na opravu 3 kanalizačních šachet v ul.

Lysolajská. Celková cena je 81.325,62 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu, aby připravil objednávku a

pověřuje starostu podpisem této objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.9 Rozšíření komunikace U Nového Suchdola. Předkládá: Ing. Č. Mudruňka, referent realizace

investic. Usnesení rady: Rada po provedeném průzkumu možností dodavatelů souhlasí s nabídkou

společnosti Subterra, a.s. IČ: 45309612, požadované rozšířením komunikace U Nového Suchdola o

zpevněné plochy. Úprava navazuje na rekonstrukci vodovodů a obnovu komunikace realizovanou

timto dodavatelem, celková cena je 49.963,44 Kč bez DPH. Rada ukládá úřadu, aby připravil

objednávku a pověřuje starostu podpisem této objednávky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.10 Finanční dar spolku Linka bezpečí, z.s. Předkládá: Ing. V. Štěpánková, místostarostka.

Usnesení rady: Rada schvaluje poskytnutí daru spolku Linka bezpečí z.s. ve výši 10.000 Kč na

zajištění kvalitní a dostupné pomoci dětem a studentům do 26 let. Rada po úpravách schvaluje

darovací smlouvu na uvedený dar a pověřuje starostu jejím podpisem. Rada ukládá po podpisu zaslat

dar na účet Linky bezpečí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.11 Koncepce rekonstrukce a výstavby služeben Městské policie hl. m. Prahy a Krajského

ředitelství hl. m. Prahy. Předkládá: starosta. Rada bere na vědomí.

165.12 Novela nařízení hl.m. Prahy — Pražskě stavební předpisy. Předkládá: starosta. Usnesení

rady: Rada nemá připomínky k navrhovanému nařízení. Rada ukládá starostovi, aby zajistil zaslání

stanoviska rady k navrhovanému nařízení na MHMP. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.13 Návrh nařízení hl. m. Prahy o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro

zařizovací obvod tvořený územím hlavního města Prahy. Předkládá: lng. M. Doubková, ref. ŽP.

Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol bere na vědomí Návrh nařízení hl. m. Prahy o záměru

zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod tvořený územím hlavního města

Prahy a nemá k němu připomínky. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.14 Návrh nařízení hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým

se vymezují úseky místních komunikací, které lze užít jako zóny placeného stání. Předkládá:

lng. M. Doubková, ref. ŽP. Usnesení rady: Rada MČ Praha-Suchdol bere na vědomí Návrh nařízení

hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení

č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují úseky místních komunikací, které lze užít jako zóny

placeného stání a nemá k němu připomínky. Hlasování o usnesení: 5-0-0.

165.15 Ekumenická bohoslužba za krajinu 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Rada

souhlasí se spoluúčastí MČ na zajištění akce Ekumenická bohoslužba za krajinu, která se bude

konat 28. května 2022 od 15 hod. na zahradě na Sedleckých skalách. MČ zajistí technické zázemí a

mobilni WC. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.16 Den s hasiči — uzavírka náměstí. Předkládá: Z. Krumpholcová, vedoucí KCP. Usnesení rady:

Rada bere na vědomí, že v sobotu 11. června od 14 hodin SDH Praha-Suchdol pořádá Den s hasiči

na Suchdolském náměstí. Rada ukládá úřadu zajistit uzavírku náměstí pro veškerou automobilovou

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



dopravu a odklon zastávek autobusů MHD - uzavírka náměstí od 12 do 20 hodin. Rada pověřuje

starostu, aby zajistil dohled strážníků MP nad akcí. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.17 Poděkování organizátorům Suchdolských čarodějnic 2022. Předkládá: Z. Krumpholcová,

vedoucí KCP. Městská část děkuje SDH Praha-Suchdol za spoluorganizaci akce Suchdolské

čarodějnice, která proběhla v pátek 29. dubna 2022 na hřišti za školou. Dále rada děkuje DDM

Suchdol za aktivity pro děti a DJ Veselá Huba Martinu Krulichovi za ozvučení a hudební doprovodný

program. Rada děkuje vedoucí komunitního centra za přípravu a realizaci akce. Rada pověřuje

starostu, aby všem zaslal poděkování. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.18 Nákup pomůcek pro JSDH. Předkládá: Ing. M. Kosař, vedoucí OHSOM. Usnesení rady:

Rada schvaluje objednávku pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na nákup výstroje ve výši

105.198,-Kč včetně DPH. Dodavatelem je vzhledem ke specifickým požadavkům na výstroj společnost

GoodPRO, s.r.o. se sídlem Dukelská 1247, 334 01 Přeštice, IC: 64835138. Nákup výstroje bude

zrealizován z neinvestiční účelové dotace, schválené Zastupitelstvem Hlavního města Prahy dne

28.4.2022 pod č.j. 36/29. Rada ukládá úřadu připravit objednávku a pověřuje starostu jejím podpisem.

Hlasování o usnesení: 5-0-0 „

165.19 Smlouva na projektovou dokumentaci stavby CS Brandejsův statek — dodatek č. 2.

Předkládá: lng. Vik, místostarosta. Usnesení rady: Rada bere na vědomí rozdělení projektové

dokumentace stavby „CS Brandejsův statek“ na dvě samostatně zpracovaněva projednávané části:-

1. CS Brandejsův statek, část Výhledy a 2. CS Brandejsův statek, část CS a výtlak. Důvodem

rozdělení je zásadní urychlení realizace 1. části po získání souhlasu PVS, a.s. s gravitačním

přepojením cca 350 EO na UCOV Troja s tím, že investorem bude městská část. Rada po úpravách

souhlasí s dodatkem č. 2 smlouvy 027/2022 se spol. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,

Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IC: 471 16 901, kterým se cena projektové dokumentace v důsledku

nezbytných úprav, navýšení rozsahu inženýrské činnosti a nových požadavků provozovatelů čerpací

stanice na prováděcí dokumentaci navyšuje o 260 000 Kč bez DPH na celkovou cenu 950.000 Kč

bez DPH. Termín dokončení je stanoven na 31.10.2022. Rada pověřuje starostu podpisem dodatku

č. 2 smlouvy. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.20 RO - navýšení rozpočtu roku 2022 o investiční dotaci ve výši 100 tis. Kč na akci

„Rekonstrukce zázemí knihovny“. Předkládá: J. Stůla ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí

s navýšením rozpočtu na rok 2022 o investiční dotaci na akci „Rekonstrukce zázemí knihovny“ (ORG

81776) ve výši 100 tis. Kč a v té souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana:

odpa 6330 — převody vl. fondům v rozpočtech územní úrovně a pol. 4251 — inv. převody mezi

statutárními městy a jejich městskými obvody nebo částmi, ORJ 607, UZ 116, ORG 81776, zvýšit 0 Kč

100.000,-; výdajová strana: odpa 33141— činnosti knihovnické a pol. 6121 — stavby, ORJ 607, UZ 116,

ORG 81776, zvýšit 0 Kč 100.000,-. Uprava rozpočtu bude provedena pod číslem 3029. Finanční

vypořádání dotace bude provádět odbor OCP MHMP dle grantových podmínek uvedených v usnesení

RHMP č. 1698 ze dne 12. 7. 2021, ze kterých mj. vyplývá, že termín vrácení nevyčerpaných finančních

prostředků je 31. 7. 2023. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ a ORG dle metodiky MHMP. Rada

ukládá úřadu zajistit provedení rozpočtového opatření. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.21 RO — navýšení rozpočtu roku 2022 o neinvestiční dotaci ve výši 287,5 tis. Kč na provoz

JSDH. Předkládá: J. Stůla ved. EO. Usnesení rady: Rada souhlasí se zvýšením rozpočtu na rok 2022

o neinvestiční dotaci v celkové výši 287,5 tis. Kč na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů a v té

souvislosti schvaluje následující rozpočtové opatření: příjmová strana: odpa 6330 — převody vl. fondům

v rozpočtech územní úrovně a pol. 4137 — neinv. převody mezi statutárními městy a jejich městskými

obvody nebo částmi, UZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 287.500,-; výdajová strana: odpa 5512 - požární

ochrana a pol. 5132 — ochranné pomůcky, UZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 162.000,-; odpa 5512 - požární

ochrana a pol. 5163 — služby peněžních ústavů (pojištění), UZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 35.000,-;odpa

5512 - požární ochrana a pol. 5169 — nákup ost. služeb, UZ 81 ORJ 751, zvýšit 0 Kč 35.000; 5512 —

požární ochrana a pol. 5171 — opravy a udržování, UZ 81, ORJ 751, zvýšit 0 Kč 55.500,-. Uprava

rozpočtu bude provedena pod číslem 3028, nevyužité fin. prostředky podléhají vyúčtování v rámci

finančního vypořádání za rok 2022 s rozpočtem hl. m. Prahy. Příjmy i výdaje budou označeny UZ, ORJ

a ORG dle metodiky MHMP . Rada ukládá úřadu zajistit provedení rozpočtového opatření. Hlasování o

usnesení: 5-0-0

165.22 Výběr dodavatele stavby „Rekonstrukce zázemí knihovny“. Předkládá: MgA.

J. Navrátilová, ref. výstavby. Usnesení rady: Rada po provedeném výběrovém řízení souhlasí

s výběrem dodavatele stavby na akci REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ KNIHOVNY: spol. AMIKA FIRST

s.r.o., IČ: 24219169, za cenu 852.256,89 Kč bez DPH. Spol. Rada pověřuje úřad objednáním prací s

termínem realizace dle zadávací dokumentace. Hlasování o usnesení: 5-0-0

podpis ověřovatelů: 

 podpis starosty MČ:



165.23 Žádost o povolení umístění prodejního stánku rychlého občerstvení na poz. 1627/6, k.ú.

Suchdol. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda nesouhlasí s umístěním dalšího stánku rychlého

občerstvení od spol. Azul star s.r.o. na pozemku parc.č. 1627/6, k.ú. Suchdol v prostoru trhu. Ráda

ukládá úřadu zaslat odpověď na žádost. Hlasování o usnesení: 5-0-0

165.24 Dopravni obslužnost Výhled — dopis občanky. Předkládá: starosta. Usnesení rady: Ráda

bere na vědomí a pověřuje starostu jednáním s ROPIDem ve věci dopravní obslužnosti. Hlasování

o usnesení: 5-0-0

165.25 Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny — navýšení příspěvku ZŠ M. Alše na úhradu obědů.

Předkládá: starosta. Usnesení rady: Rada schvaluje v souvislosti s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny

účelový měsíční příspěvek pro Základní školu Mikoláše Alše ve výši 200 tis. Kč na mzdy pracovníkům

adaptačních skupin ukrajinských dětí a úhradu jejich obědů. Příspěvek bude poskytován po dobu

provozu adaptačních skupin, podléhá vyúčtování do 15. 1. 2023 s tím, že budou zohledněny případné

dotace na tyto účely ze strany státu nebo HMP. Ráda ukládá EO zajistit zasílání účelového příspěvku

ZS. Hlasování o usnesení: 5-0-0

Zasedání bylo ukončeno v 19.40 hod.

Zápis byl vyhotoven dne 11. 05. 2022

 podpis ověřovatelů:

podpis starosty MČ: 


